
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes mundiais do sexo feminino 
aclamados como vozes da razão em 

meio ao caos do coronavírus 
 

 

 

 



Foto acima: A primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern discursa em uma entrevista coletiva 

em Wellington em 24 de março. 

 

“É em mais do que nos Estados Unidos que chegou o teste de um povo disposto a aceitar 

uma mulher à frente. Tal como Trump, a aceitação de todos os Clinton representados é 

um teste global.” 

Élder Tess 
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Silveria Jacobs não está brincando. 
Quando os casos de coronavírus começaram a aumentar no país 

caribenho de Sint Maarten, o primeiro-ministro de 51 anos deu 
instruções bruscas. 

"Simplesmente. Pare. Mudança - disse Jacobs em um endereço 
de vídeo. “Se você não tem o tipo de pão que gosta em sua casa, coma 
biscoitos. Se você não tem pão, coma cereais, coma aveia, sardinha. ” 

O discurso de 1º de abril, no qual Jacobs aconselhou os cidadãos 
a se prepararem como se um furacão estivesse a caminho, mas não 
acumulasse papel higiênico, viralizou-se, levando o líder pouco 
conhecido ao estrelato da Internet por sua abordagem absurda à crise. 

Jacobs é uma das várias líderes mundiais do sexo feminino que 
ganharam reconhecimento como vozes da razão em meio à pandemia 
de coronavírus. Eles atraíram elogios por mensagens eficazes e ação 
decisiva, em contraste com as abordagens bombásticas de vários dos 
líderes masculinos mais proeminentes do mundo - incluindo alguns que 
enfrentam críticas por insucessos que alimentaram a propagação do 
vírus. 

"Podemos pensar nisso como um efeito de halo em algumas 
mulheres líderes", disse Jennifer Curtin, diretora do Instituto de Políticas 
Públicas da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. De fato, 
muitas mulheres líderes foram bem-sucedidas no controle da 
disseminação do coronavírus, mantendo a calma. Seus sucessos foram 
amplificados em parte "porque vemos dois líderes hiper masculinos 
respondendo de maneira muito agressiva", disse Curtin. 

https://www.washingtonpost.com/people/jennifer-hassan/
https://www.washingtonpost.com/people/siobhan-ogrady/
https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?itid=lk_inline_manual_3


Aqui estão exemplos de como as líderes eleitas do mundo todo 
responderam aos surtos de coronavírus em seus países. 

 
 
 
Nova Zelândia 

 

Quando se trata de salvar vidas e achatar a curva, poucos líderes 

mundiais atraíram tanta atenção positiva quanto a primeira-ministra da 
Nova Zelândia Jacinda Ardern, que assumiu o cargo em outubro de 
2017. 

Ardern tem um histórico de respostas ousadas à tragédia . No ano 
passado, quando a Nova Zelândia foi atingida por ataques a duas 
mesquitas em Christchurch que mataram 51 vidas, Ardern se 
comprometeu a cobrir os custos de funeral das vítimas do pior ataque 
terrorista do país, lançou um alcance à comunidade muçulmana e 
promoveu mudanças nas leis de armas do país. 

 Apenas um ano depois, enfrentando a ameaça da covid-19, 
Ardern fechou rapidamente as fronteiras do país e preparou os cidadãos 
para medidas prolongadas. 

Suas mensagens não deixaram espaço para confusão. "Para ser 
absolutamente claro, agora estamos pedindo a todos os neozelandeses 
que estão fora dos serviços essenciais que fiquem em casa e parem 
toda a interação com outras pessoas fora daqueles em sua casa", disse 
ela. 

A repressão de Ardern parece estar funcionando, com menos de 
1.500 casos confirmados e 12 mortes confirmadas relatadas no país. 
Ela realiza regularmente entrevistas com as principais autoridades de 
saúde, mas também segue uma abordagem relacionável, transmitindo 
vídeos de si mesma em casa nas mídias sociais e dizendo às crianças 
que ela considera a fada dos dentes e o coelhinho da Páscoa como 
"trabalhadores essenciais". Na semana passada, Ardern anunciou que 
ela e seu gabinete receberiam cortes de 20% nos salários por seis 
meses. 

Ela costuma enfatizar a empatia em seus comentários públicos, 
demonstrando, disse Curtin, que "podemos realmente liderar com 
determinação e bondade". 
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Noruega 
 

Após semanas de bloqueio, a taxa de infecção da Noruega 
diminuiu tanto que o país introduziu planos para diminuir as restrições a 
certas empresas e fechamento de escolas. 

Enquanto isso, na vizinha Suécia, onde menos restrições foram 
impostas, os casos aumentaram. 

Em entrevista à CNN, a primeira-ministra norueguesa Erna 

Solberg creditou um bloqueio antecipado e um monitoramento extensivo 
do relativo sucesso de seu país. Ela disse que está permitindo que os 
cientistas assumam a liderança na resposta médica. 

Ela recebeu elogios por um estilo de comunicação que se estende 
além de sua abordagem científica. Em duas entrevistas coletivas no 
mês passado, ela compartilhou mensagens destinadas aos jovens. 

"Não há problema em ter medo", disse ela logo após o 
fechamento das escolas. Ela disse que sentia falta de abraçar as 
amigas. 

"Achamos que as crianças devem sentir que são levadas a sério 
em uma crise como essa", disse Solberg à CNN. 

 
 
 
Islândia 

 

Em todo o mundo, a escassez de testes deixou pacientes doentes 
no limbo e interrompeu as respostas oficiais ao surto de coronavírus, 
tornando mais difícil para os profissionais de saúde identificar e isolar 
pessoas infectadas. Mas na Islândia, quem quiser fazer um teste pode 
fazer um. 

A abordagem incomum é o resultado de uma colaboração entre o 
governo, liderada pelo primeiro-ministro Katrín Jakobsdóttir e a de 
CODE Genetics, uma empresa de biotecnologia baseada em Reykjavik 
que oferece testes gratuitos. As pessoas interessadas em fazer o teste 
não precisam demonstrar que foram expostas a um caso conhecido do 
vírus ou apresentam sintomas. A iniciativa conjunta permitiu que quase 
43.000 pessoas fossem testadas - ou aproximadamente 11,7% da 
população da ilha. 

A Islândia também lançou uma iniciativa intensiva de rastreamento 
de contatos que ajudou a isolar rapidamente as pessoas que podem ter 
sido expostas ao vírus. Embora tenham sido adotadas restrições de 
distanciamento social, as amplas medidas de teste e contenção 
antecipada forneceram às autoridades islandesas os principais dados 
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que lhes permitiram manter as restrições um pouco mais flexíveis do 
que os líderes de outros países. As autoridades anunciadas na semana 
passada as restrições serão suspensas gradualmente a partir de 4 de 
maio . 

 
 
Alemanha 

 

No mês passado, quando o coronavírus se espalhou rapidamente 
por toda a Europa, a chanceler alemã Angela Merkel fez um raro 
discurso na televisão, no qual alertou os alemães que o surto 
representa o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. 

"Tenho certeza absoluta de que vamos superar essa crise", disse 
ela. “Mas quantas baixas haverá? Quantos entes queridos vamos 
perder? 

Constanze Stelzenmuller, membro sênior da Brookings Institution, 
disse que os comentários de Merkel eram diferentes de outros 
endereços públicos que ela havia dado durante seus mais de 14 anos 
de mandato como chanceler. "Foi muito direto, muito direto, realista, 
empático e pessoal", disse ela. 

Toda morte, disse Merkel, é “pai ou avô, mãe ou avó, parceiro. 
"São pessoas", disse ela. "E somos uma comunidade em que toda 

vida e toda pessoa contam." 
O discurso marcou um ponto de virada no papel de liderança de 

Merkel na crise, após críticas iniciais de que ela não havia agido com 
rapidez suficiente. A Alemanha confirmou mais de 145.000 casos do 
vírus e cerca de 4.642 mortes - muito menos do que o número de 
mortes confirmadas na Itália e na Espanha. Especialistas dizem que 
testes generalizados ajudaram as autoridades a rastrear casos 
suspeitos com mais facilidade do que em outros países. 

Merkel estendeu o bloqueio do país este mês, mas também 
diminuiu algumas restrições em certas empresas e disse que as escolas 
serão reabertas em maio. 

Merkel, que disse que não buscará a reeleição no próximo ano, 
normalmente assume um tom mais estoico. Mas muitos elogiaram sua 
mudança de ritmo diante de uma crise tão incomum. 

"Ela estava apelando para o senso de responsabilidade das 
pessoas e sua capacidade como cidadãos para avaliar o risco e depois 
fazer a coisa certa", disse Stelzenmuller. "Parece-me claro que ela 
decidiu que essa era uma emergência excepcional e, portanto, exigia 
uma abordagem diferente". 
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Taiwan 

 

Quando o coronavírus se espalhou rapidamente na província 
chinesa de Hubei, o epicentro inicial da pandemia, no início deste ano, a 
ilha autônoma de Taiwan reconheceu o risco que a pandemia iminente 
poderia representar. Viajar para a ilha da China é comum, com milhões 
de pessoas viajando entre os dois a cada ano. 

O governo de Taiwan, liderado pelo presidente Tsai Ing-wen e seu 
vice-presidente, Chen Chien-Jen, epidemiologista, tomou medidas 
precoces assertivas para tentar limitar a propagação do vírus, 
restringindo muitos visitantes e implementando novos exames de saúde 
obrigatórios. 

Meses depois, a ilha de cerca de 23 milhões de pessoas está 
colhendo os benefícios - relatando menos de 500 casos confirmados e 
seis mortes. 

Em uma entrevista ao The Telegraph, Chen creditou as lições 
aprendidas com o surto de SARS de 2003 em ajudar a ilha a se 
preparar e limitar sua exposição ao surto deste ano. 

A resposta de Taiwan ao coronavírus não foi isenta de 
controvérsias. Taiwan criticou repetidamente a resposta da China e, no 
início deste mês, o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, acusou Taiwan de participar de uma campanha de 
difamação racista contra ele. Taiwan exigiu um pedido de desculpas e 
chamou as acusações de infundadas. 

 

 

 

https://www.washingtonpost.com/world/2020/04/20/female-world-

leaders-hailed-voices-reason-amid-coronavirus-chaos/ 
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